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Formátování textu – odstavce, číslování a odrážky 

 
Anotace: Žák formátuje text z hlediska odstavců, číslování a odrážek. 
Vzdělávací oblast: Informatika 
Autor: Mgr. Robert Kecskés 
Jazyk: Český 
Očekávaný výstup: Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém 
editoru. 
Druh učebního materiálu: Pracovní list 
Cílová skupina: Žák 
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola 
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 2011-2012 
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Šestý ročník základní školy 

 
Název úlohy: Formátování odstavců 
 

1. Na svém disku vytvoř novou složku. Složku pojmenuj datem dnešního dne. 

2. V této složce vytvoř nový dokument ve formátu WORD, který bude mít název jako Tvé 
příjmení - název úlohy. 

3. Do dokumentu, který jsi vytvořil-a v bodě 2, zkopíruj text článku pod názvem   

Text „Léto a podzim“ – Odstavce 

4. Text má celkem pět odstavců včetně nadpisu. Text naformátuj takto: 

 

• První odstavec: odstavec (odsazení zleva a zprava 2 cm) 
odstavec (mezery před a za odstavcem 0 b.) 
odstavec (řádkování – násobky 1,5) 
odstavec (barva písma – červená) 
 

• Druhý odstavec:   odstavec (odsazení zleva 3 cm a zprava 2 cm) 
odstavec (mezery před 2 b.a za odstavcem 3 b.) 
odstavec (řádkování – přesně 12 b.) 
odstavec (barva písma – zelená) 
 

• Třetí odstavec: odstavec (odsazení zleva 4 cm a zprava 0 cm) 
odstavec (mezery před a za odstavcem 0 b.) 
odstavec (barva písma šedá 50 %) 
odstavec (barva písma – žlutá) 
 



 
• Čtvrtý odstavec: odstavec (odsazení zleva a zprava 2 cm) 

odstavec (mezery před a za odstavcem 2 b.) 
odstavec (řádkování – násobky 3) 
odstavec (barva písma – modrá) 
 

• Pátý odstavec: odstavec (odsazení zleva a zprava 0 cm) 
odstavec (mezery před a za odstavcem 4 b.) 
odstavec (řádkování – jednoduché) 
odstavec (barva písma – mořská zeleň) 
 

Text „Léto a podzim“ – Odstavce 

 

Léto a podzim 
Jak to na Zemi vypadá, když začíná podzim? Děje se toho opravdu hodně. Kdo by 
řekl, že léto a podzim jsou stejná roční období? Když se podíváme na fotku letní 
a podzimní krajiny, jaké rozdíly vidíme?  
Každého v létě asi nejvíce upoutá spousta květin. A co nám bije do očí na podzim? Já 
si myslím, že každého upoutají kupy listí, povalující se kolem stromů na zemi. A jak 
to je s počasím?  
V létě je strašné horko a dusno. Naopak na podzim nás doprovází skoro na každém 
kroku vítr a je mnohem chladněji. Většině lidem se podzim nelíbí, protože často prší, 
a tak musí nosit neustále deštníky. Také nás otravují stále nevysychající kaluže a 
mnoho dalších nezbytných věcí, které patří k podzimu. Ale existuje nějaké roční 
období, které je bez chybičky?  
Většina lidí, si myslím, že to je léto, protože končí škola a jezdí se na dovolené. Pro 
některé je zase nejhorší, protože je strašné horko a jezdit třeba autobusem do práce 
musí být pro některé utrpení. Každé roční období má své dobré, ale také špatné 
stránky. Na jaře roztává sníh, což způsobuje velké plochy vody smíchané s bahnem, 
v létě je horko a dusno, na podzim prší a v zimě nám klouže pod nohama zmrzlý 
sníh a myslím, že nikomu není příjemné, když spadne. Ale co bychom dělali, kdyby 
bylo pořád stejné počasí? Každé roční období je důležité nejen pro nás, ale také pro 
zvířata a rostliny.                   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
Název úlohy: Formátování číslování, odrážky 

 

1. Na svém disku vytvoř novou složku. Složku pojmenuj datem dnešního dne. 

2. V této složce vytvoř nový dokument ve formátu WORD, který bude mít název jako Tvé 
příjmení - název úlohy. 

3. Do dokumentu, který jsi vytvořil-a v bodě 2, zkopíruj text článku ze souboru                   
Text „Léto a podzim“ – Odrážky 

4. Text má celkem deset odstavců včetně nadpisu. Text naformátuj takto: 

 

1. Léto a podzim 
1.1. Jak to na Zemi vypadá, když začíná podzim? Děje se toho opravdu hodně. 

Kdo by řekl, že léto a podzim jsou stejná roční období? Když se podíváme na 
fotku letní a podzimní krajiny, jaké rozdíly vidíme?  

1.2. Každého v létě asi nejvíce upoutá spousta květin. A co nám bije do očí na 
podzim?  

1.3. Já si myslím, že každého upoutají kupy listí, povalující se kolem stromů na 
zemi. A jak to je s počasím?  

1.3.1. V létě je strašné horko a dusno. Naopak na podzim nás doprovází skoro 
na každém kroku vítr a je mnohem chladněji.  

1.3.1.1.Většině lidem se podzim nelíbí, protože často prší, a tak musí nosit 
neustále deštníky. Také nás otravují stále nevysychající kaluže a 
mnoho dalších nezbytných věcí, které patří k podzimu.  

I. Ale existuje nějaké roční období, které je bez chybičky?  
II. Většina lidí, si myslím, že to je léto, protože končí škola a jezdí se na dovolené. 

Pro některé je zase nejhorší, protože je strašné horko a jezdit třeba autobusem 
do práce musí být pro některé utrpení.  

♦ Každé roční období má své dobré, ale také špatné stránky. Na jaře roztává sníh, 
což způsobuje velké plochy vody smíchané s bahnem, v létě je horko a dusno, na 
podzim prší a v zimě nám klouže pod nohama zmrzlý sníh a myslím, že nikomu 
není příjemné, když spadne.  

� Ale co bychom dělali, kdyby bylo pořád stejné počasí? Každé roční 
období je důležité nejen pro nás, ale také pro zvířata a rostliny.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Text „Léto a podzim“ – Odrážky 

 
Léto a podzim 
Jak to na Zemi vypadá, když začíná podzim? Děje se toho opravdu hodně. Kdo by 
řekl, že léto a podzim jsou stejná roční období? Když se podíváme na fotku letní 
a podzimní krajiny, jaké rozdíly vidíme?  
Každého v létě asi nejvíce upoutá spousta květin. A co nám bije do očí na podzim?  
Já si myslím, že každého upoutají kupy listí, povalující se kolem stromů na zemi. A 
jak to je s počasím?  
V létě je strašné horko a dusno. Naopak na podzim nás doprovází skoro na každém 
kroku vítr a je mnohem chladněji.  
Většině lidem se podzim nelíbí, protože často prší, a tak musí nosit neustále deštníky. 
Také nás otravují stále nevysychající kaluže a mnoho dalších nezbytných věcí, které 
patří k podzimu.  
Ale existuje nějaké roční období, které je bez chybičky?  
Většina lidí, si myslím, že to je léto, protože končí škola a jezdí se na dovolené. Pro 
některé je zase nejhorší, protože je strašné horko a jezdit třeba autobusem do práce 
musí být pro některé utrpení.  
Každé roční období má své dobré, ale také špatné stránky. Na jaře roztává sníh, 
což způsobuje velké plochy vody smíchané s bahnem, v létě je horko a dusno, na 
podzim prší a v zimě nám klouže pod nohama zmrzlý sníh a myslím, že nikomu 
není příjemné, když spadne.  
Ale co bychom dělali, kdyby bylo pořád stejné počasí? Každé roční období je důležité 
nejen pro nás, ale také pro zvířata a rostliny.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


